
  جرس اهلاتف يرن 

  السالم عليكم ورمحة اهللا . السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته . عش رجبا ترى عجبا . الشيخ :

  أحببت أن أحتوط ؟ مسعت أحد الصوفية يدعو البارحة فقبل أن أنكر عليه السائل :

  أحسنت . الشيخ :

  وحنن نعرف التوسل املشروع قد يكون بصاحل األعمال ؟ " اللهم انصر هذه األمة إكراما حملمد "يقول   السائل :

  وهو كذلك . الشيخ :

  وملا علمناه من بدعهم . ...فقلت خلي أتأكد مسعتها جديدة  السائل :

يدخل يف نوع التوسل باملخلوق وإمنا هو يدخل يف موضوع التوسل  هذا و إن كان غري وارد  فهو ال الشيخ :

  بصفة من صفات اهللا تبارك وتعاىل .

  نعم . السائل :

  وهذا املعىن هو الذي قيل يف حديث . الشيخ :

  نعم . السائل :

  على فرض صحته ولعلك على ذكر من ضعفه ؟ الشيخ :

  ذاكره إذا كان الصالة ؟ السائل :

  فاستدل به بعض  املبتدعة على جواز التوسل املبتدع . فبحق السائلني عليك وحبق ممشاي هذا "" أيوه  الشيخ :

  نعم . السائل :

  فكان الرد عليهم من وجهني أو من ناحيتني  الشيخ :

  نعم . السائل :

يعود .األوىل أن احلديث ضعيف ال يصح واألخرى أنه لو صح فإمنا هو توسل باستجابة اهللا عز وجل و  الشيخ :

  احلديث حينذاك إىل أنه توسل بصفة من صفات اهللا .

  نعم . السائل :

  فكذلك يقال يف هذه اجلملة وإن كانت غري مأثورة . الشيخ :

  نعم يعين لو قال اللهم انصر هذه األمة إكراما حملمد ال ننكر عليه . السائل :

عليه وسلم وحنو ذلك لكن قد يكون اإلنكار من ال ننكر عليه كما لو قلنا مبحبتك لرسول اهللا صلى اهللا  الشيخ :



  جهة أخرى وهي أن مثل هذا التوسل قد ال يفيد إذا كان املتوسل مبطئا يف العمل .

  نعم . نعم . السائل :

  من هذه الناحية فقط ميكن إلفات النظر أما من حيث العبارة نفسها فال غبار عليها . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا . السائل :

  وإياك . :الشيخ 

  السالم عليكم ورمحة اهللا . السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته يا اهللا يا كرمي . الشيخ :

  اهلاتف يرن 

  نعم . الشيخ :

  السالم عليكم . السائل :

  وعليكم السالم . الشيخ :

بنو األصفر  يقتتلون  ( الروم يقتتلون شهرا أو تغزوكمفيه حديث عن الرسول عليه الصالة والسالم  السائل :

   شهرا وال يكل لهم سالح وال لكم ويقذف الطير عليكم وعليهم فإذا قال .. )

  حسبك حسبك . الشيخ :

( قال ربكم اليوم أسل سيفي من أعدائي وأنصر أوليائي فيقتتلون مقتلة ما رؤي مثلها قط حتى  السائل :

احلديث يف ابن عساكر كنز العمال هل هو  )تسيل خيل إال على الخيل وتسيل الرجال إال على الرجال 

  صحيح أم ال .

  ال غري صحيح . الشيخ :

  غري صحيح .بارك اهللا فيك السائل :

  ولئن صح فليس له عالقة بالفتنة القائمة أآلن .  الشيخ :

  أبدا . السائل :

  أبدا . الشيخ :

  حين وأي جمموعة تنصحين ؟سؤال ثاين نصيحة أريد اشرتي جمموعة كتب مفيدة أي كتاب تنص السائل :

  هذا سؤال واسع جدا . الشيخ :

  باختصار . السائل :



مهما اختصرنا ، إذا كنت تريد كتبا يف العقيدة فعليك بأي كتاب لشيخ اإلسالم ابن تيمية وصاحبه ابن  الشيخ :

  القيم اجلوزية .

  أي نعم . السائل :

  وخباصة الرسالة احلموية له . الشيخ :

  نعم . السائل :

  وإذا كان لك رغبة يف التوسع فعليك بشرح العقيدة الطحاوية . الشيخ :

  شرح العقيدة . السائل :

  الطحاوية . الشيخ :

  نعم نعم . السائل :

وإذا شئت من كتب الفقه فعليك بالروضة الندية شرح الدرر البهية ومن مصطلح احلديث الباعث  الشيخ :

  ري الدمشقي والشرح ألمحد القاضي املصري .احلثيث شرح اختصار علوم احلديث البن كث

  أي نعم . السائل :

  وإذا شئت يف متون احلديث فخريها الصحيحان صحيح البخاري وصحيح ومسلم وعليكم مبختصرمها . الشيخ :

  أي نعم . السائل :

  وهكذا  . الشيخ :

  . ...بارك اهللا فيك  السائل :

  وفيك بارك . الشيخ :

   بارك اهللا فيك السائل :

  وفيك بارك . الشيخ :

  بارك اهللا فيك السالم عليكم السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته . الشيخ :

  السائلة : أول سؤال أريد استفد منك يف صالة الوتر بالذات يف الركعة األوىل أنه كان يقرأ سبح .

  أي نعم . الشيخ :

  السائلة : هذه فرض .

  كيف .  الشيخ :



   أنه الزم شرط يعين ؟السائلة : يعين

ال ما شرط وال فرض  وإمنا هو سنة وأي شيء قرأ أسقط الفرض بل أسقط املستحب من االضافة بعد  الشيخ :

  الفاحتة أما قراءة سبح فهي سنة إن فعلها أثيب عليها وإن تركها فال عقاب عليه .

لواحد ما ينام إال وهو كاتب الوصية تبعه مسعت أنه الزم ا ...السائلة : السؤال الثاين لو مسحت بالنسبة حديث 

  ؟

هو كذلك واحلديث الوارد يف ذلك صحيح ولكن األمر خيتلف اختالف األشخاص يعين مثال شخص  الشيخ :

ليس له حقوق عند الناس وال ألحد من الناس عليه حق فهذا إن مل يكتب وصية فال بأس عليه إال يف حالة 

رب ممن قد خيالفون الشرع حينما يأيت األجل إىل هذا املوصي فحينئذ عليه واحدة وهي إذا كان حوله بعض األقا

  أن يوصي أهله بأن يطيعوا اهللا عز وجل وال خيالفوه مبناسبة وفاته واضح هذا اجلواب ؟

  السائلة : نعم واضح .

  هذا املقصود بالوصية . الشيخ :

  السائلة : يعين مثال أنا ما الزم أكتبها .

عم تعرفيين على جمهول فلما تقول كأنا  فأنا ما تآخذين وهذا أمر طبيعي ما أعرف أنت فقرية فقط أنت  الشيخ :

وال غنية تعيشني يف بيت مسلم ملتزم للكتاب والسنة وإال ليس كذلك املهم أنت عرفت اجلواب فانت بقى 

ثة الزم تكتبني تفصلني اجلواب على نفسك إن كنت غنية وعليك ولك ديون عند الناس حىت ما حيرمها الور 

وصيتك أو عليك ديون الزم تبني ما عليك ديون وهكذا وإذا كان لك أقارب وكنت غنية فال بد لك أن توصي 

  إىل من ليس وارثا لك وهكذا فأنا أعطيتك اجلواب امل مع أسس من البيان .

عي وما على ديون شيء مثال ما عندي ديون للناس فشيء طبي ...السائلة : يعين مثال يف حالة الواحد يشفي 

  طبيعي ما يكتبها أم راح يقسموها بالشرع يعين ما واجبة أنه الزم نكتبها .

  طيب هو هكذا . الشيخ :

  السائلة : طيب ماش بارك اهللا فيك.

  الشيخ  : وفيك بارك

  السائلة : مع السالمة .

  اهللا يسلمك . الشيخ :

  نعم الشيخ :



  السالم عليكم  السائل :

  يكم السالم ورمحة اهللا .وعل الشيخ :

  يا شيخ أنا من اجلزائر أود أسألكم سؤالني ؟ السائل :

  نعم . الشيخ :

  السؤال األول يا شيخ أنا يل والدة وهذه الوالدة قد تسبب مشاكل مع الزوجة فكيف العمل يا شيخ ؟ السائل :

ىت أعرف كيف أنت تتصرف مع أفكر يف هذا السؤال ماذا ينبغي ان يكون اجلواب وأنا لست عندك ح الشيخ :

والدتك وكيف تتصرف مع زوجتك حىت أقول لك جوابا على سؤالك العمل كذا ما أدري كيف يكون العمل ،و 

(( وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن لكنك لعلك تستحضر قول اهللا عز و جل 

تنهرهما وقل لهما قوال كريما واخفض لهما جناح  عندك الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أف وال

  ، لعلك أنت تفعل ! الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ))

  نعم . السائل :

  لعل تفعل مع أمك كما قضى ربك يف هذه اآلية . الشيخ :

  يا شيخ . السائل :

  ؟ أسألك وال جتيب ، لعلك تفعل ما قضى ربك يف هذه اآلية الشيخ :

  نعم . السائل :

  طيب إذن ما هي املشكلة ؟ الشيخ :

  الشرع وختالفه يف بييت و مع زوجيت ومثال أعطيك مثاال يا شيخ . ...املشكلة يا شيخ   السائل :

  ال ال لسنا حباجة ألمثلة ! الشيخ :

  آه . السائل :

  هل هي مثال أشد ضالال من آزر أيب إبراهيم . الشيخ :

  ف هذه القصة جيدا يا شيخ !أنا ال أعر  السائل :

أنت تعرف أن إبراهيم عليه السالم كان خليل الرمحن وكان أبوه مشركا ووعده يف القرآن دائما يقول له  الشيخ :

فكان دائما  يرتفق به وهو مشرك ووالدتك مهما كانت  (( ال تعبد الشيطان ))يا أبت يا أبت  (( يا أبت ))

ليست مشركة املهم أن ترتفق يف معاملتها هذا من جهة ومن جهة أخرى فيما جاهلة كما قلت وفهي إن شاء اهللا 

  يتعلق بزوجتك هل هي صاحلة إن شاء اهللا وتسمع كالمك وتطيعك !



  ليس هذا مشكلة ثانية هي أيضا يعين جتهل بعض الشرع السائل :

ألخرى متعلقة بزوجتك فأنت الشرع : ولذلك فكيف تريد مين جوابا ملشكلة بني مشكلتني األوىل متعلقة بأمك وا

  حل املشكلة مبا يرتضيه الشرع والعقل معا .

  بارك اهللا فيك . السائل :

  وفيك بارك . الشيخ :

  السالم عليكم يا شيخ . السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته . الشيخ :

  نعم . الشيخ :

  السالم عليكم .  السائل :

  . وعليكم السالم ورمحة اهللا الشيخ :

  كيف يا عم الشيخ ناصر .  السائل :

  أهال . الشيخ :

  مرة . ...أنا حممد عبد اهللا اللي جئت مع  الشيخ :

  أهال وسهال . الشيخ :

  يف بعض األسئلة نريد نطرحها على حضرتك . السائل :

  هات نشوف . الشيخ :

  هل جيوز التربع للحرب حاليا ؟ السائل :

  ل .اهللا يهديك على هذا السؤا الشيخ :

  تفضل . السائل :

  حدد كالمك تتربع لألمريكان والربيطان . الشيخ :

  ال هللا بالنسبة للعراق هل جيوز . السائل :

  ملن يا أخي تتربع . الشيخ :

  ألطفال العراق . السائل :

  جيب ما جيوز جيب . الشيخ :

  جيب . السائل :



  أيوه . الشيخ :

  طيب بكرة فيه صيام . السائل :

  . بكرة الشيخ :

  فيه صيام باكر ؟ السائل :

  صمت أنت يف رجب فيه . الشيخ :

  نعم أنا أصوم االثنني واخلميس . السائل :

  خليك تصوم االثنني واخلميس بكرة ال تصوم . الشيخ :

  بكرة ال أصوم . السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  نريد يعين حكم تارك الصالة قطعيا ؟ السائل :

  كان تاركها كسال وهو يؤمن بشرعيتها فهو مسلم فاسق .  حكم تارك الصالة إن الشيخ :

  نعم . السائل :

  هو مسلم فاسق . الشيخ :

  مسلم فاسق . السائل :

  أيوه أما إذا كان ينكر شرعيتها فهو كافر مرتد عن دينه  الشيخ :

  نعم ، جزاك اهللا خريا . السائل :

  وإياك . الشيخ :

  متشكرين يا أخي . السائل :

   .أهال الشيخ :

  السالم عليكم . السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته . الشيخ :

  الشيخ ناصر . السائل :

  نعم . الشيخ :

  يا سيدي . السائل :

  السيد اهللا . الشيخ :



  فيه واحد فيه واحد ؟ السائل :

  فيه واحد نعم . الشيخ :

  لقي ماال يف املدينة رايت تسمعين ! السائل :

  يوه .أيوه أ الشيخ :

  بعد سنة حمتاج هلم ايضا اليوم يقول يل شوف يل شيخ وايش احلالل ؟ ...آه قاعدة عنده سنة رأيت  السائل :

  أوال وين القيهم ؟ الشيخ :

  على الطريق . السائل :

  على الطريق . وهن حمرزين . الشيخ :

  قليال السائل :

  قليال  ما كثري ؟ الشيخ :

  يعين مائة مائة. السائل :

  مائة دينار . : الشيخ

  نعم . السائل :

  طيب وليه بعد سنة عم يفكر ذه السنة مل تركها عنده . الشيخ :

  . ... السائل :

  كيف .  الشيخ :

  يسألون عنه . السائل :

  فيه ناس يسألون عنه . الشيخ :

  نعم . السائل :

  وين لقيهم ؟ الشيخ :

  على الطريق وهو ماش . السائل :

  يف عمان ؟ الشيخ :

  ال يف الرصيفة . سائل :ال

  اين الشيخ :

  الرصيفة . السائل :



  بالرصيفة طيب الرصيفة بلد قرية صغرية مل ما أعلن عنها ؟ الشيخ :

  ما فيه ناس . ...جريان مجاعتها  ... السائل :

  هو فقري واال غين ؟ الشيخ :

  حمتاج . السائل :

  حمتاج . الشيخ :

  . ...يقدر  ...آه  السائل :

  ذا كان فقريا وال جتب الزكاة عليه فلينتفع فيهم ولكن إذا تبني صاحبهم الزم يؤديهم وفقط .إ الشيخ :

  . ... السائل :

  أنا أقول إذا كان حباجة خليه يصرفها على نفسه فإذا تبني صاحبه الزم يؤديه اياهم . الشيخ :

  وإذا ما تبني . السائل :

  ما بني أكل نصيبه . الشيخ :

  ل أو حرام ؟يعين حال السائل :

  حالل . الشيخ :

  حرام . السائل :

  ال آه . الشيخ :

  وإذا بني ؟ السائل :

  أيوه ال بد . الشيخ :

  وإذا ما بني . السائل :

  ال حول وال قوة إال باهللا يا أخي بينا لك . الشيخ :

  أيوه . السائل :

  إن بني الزم يؤيده إياهم إن ما بّني يأكلهم حالل زالل . الشيخ :

  . ...طيب ولو يعين نفقهم  ل :السائ

  إيه أفضل . الشيخ :

  أفضل . السائل :

  إذا أنفقهم على غريه أفضل . الشيخ :



  آه يا سيدي . ... السائل :

  يا سيدي خالص ما عندي جواب غري الذي مسعته الشيخ :

  شكرا السائل :

  أهلني ال حول وال قوة إال باهللا . الشيخ :

  نعم . الشيخ :

  م عليكم ورمحة اهللا .السال السائل :

  معذرة يا أستاذ . الشيخ :

  العفو شيخنا العفو  السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته . الشيخ :

  كيف حالكم شيخنا .  السائل :

  اهللا حيفظكم كيف أنتم . الشيخ :

  واهللا احلمد هللا ، اهللا يبارك فيكم احلمد هللا . السائل :

  عسى اجلميع خبري . الشيخ :

  اهللا حيفظكم احلمد هللا خبري . السائل :

  أهال مرحبا . الشيخ :

  أبو امحد عندكم أبو ليلى السائل :

  أي نعم الشيخ :

  أريد إيش الصحف اليت جاءتكم السعودية هذه ؟ السائل :

  هذه يعين اجلماعة ماذا أقول أنت أدرى . الشيخ :

  ال حول وال قوة إال باهللا . السائل :

  اجلزائري كما كنتم مسعتم مقاله منشور هنا ، كذلك صاحبنا القدمي حممد أمان . أبو بكر الشيخ :

  كذلك .  السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  سبحان اهللا !! السائل :

  يا سيدي كما ال خيفاكم الفتنة هذه احلقيقة دخلت كل بيت . الشيخ :



  نعم نعم . السائل :

  ما هم .وأصابت كل فرد إال من عصم اهللا وقليل  الشيخ :

  احلمد هللا على كل حال . السائل :

جتدون كلمات عجيبة جدا ، كما يقول اإلمام الشافعي رمحه اهللا عن املقلد إنه حيطب احلطب ويلقيه  الشيخ :

  على ظهره وفيه األفعى تلدغه وهو ال يشعر .

  . ...ال حول وال قوة  السائل :

  ز االستعانة بالكافر إذا حسن الرأي باملسلمني !أحدمها نقل عبارة لإلمام النووي بأنه جيو  الشيخ :

  اهللا أكرب . السائل :

  اهللا أكرب ، اهللا أكرب . الشيخ :

  ال إله إال اهللا ، ال إله إال اهللا . السائل :

يعين كان يف بعض إخواننا العامي يف الشام عامي لكنه ما شاء اهللا كيس وفطن ، كان يتكلم بكالم فيه  الشيخ :

  يعين .

  حكمة . ئل :السا

حكمة وفيه تباكي على هذا الشعب املسلم بل وعلى البعثيني يقول يا إخواننا ال تلوموهم ملا يقولوا أن  الشيخ :

  الدين أفيون الشعوب ال تلومهم ألنه هكذا فامهون الدين .

  نعم نعم . السائل :

 األرض يقول هذا هو اإلسالم ويدبب يف ...جييب أمثلة الذي خيرج من قضاء احلاجة وبيمسك حالة و الشيخ :

.  

  ال حول وال قوة إال باهللا . السائل :

  فال تلومهم إذا قالوا إن الدين أفيون الشعوب . الشيخ :

  ال حول وال قوة إال باهللا . السائل :

  اهللا املستعان . الشيخ :

  مناسبة يا شيخ طيب . السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  إذن ممكن نكلم األخ . السائل :



  طيب يال بسم اهللا. لشيخ :ا

  اهلاتف يرن

  طيب الشيخ :

احلمد هللا عندي بعض األسئلة أوهلا خاص باألزمة بالفتنة اليت أصابت املسلمني أال وهو أن بعض من  السائل :

األفراد من بالدنا اجلزائر يعين تطوعوا وهذا بعد طلب من قبل العراقيني يعين طلبوا أن تأيت إليهم جمموعة حمددة 

  ل ذهام هذا ورغم أن الدولة  مل متنع ذهام هل هو  شرعي أم ال ؟فه

  ما نراه شرعيا لسببني اثنني . الشيخ :

  نعم . السائل :

السبب األول أنه دون إذن الدولة اليت يعيشون حتت نظامها والسبب اآلخر أم أفراد ليس هلم صيانة   الشيخ :

ك ما ننصح فردا أو أفرادا من الشباب املسلم املتحمس إلعانة اجليش كما تصان اجليوش برا وحبرا وجوا فلهذا وذا

العراقي أو الشعب العراقي إال إذا كانت إعانة ليس هلا عالقة بالقتال كالتمريض ومداواة اجلرحى وحنو ذلك فهذا 

  شيء آخر  وال نرى منه مانعا لعله وضح لك جوايب .

  نعم بارك اهللا فيك . السائل :

  ريه .هات غ الشيخ :

  . ...هذا رغم أن  ولو طلب العراقيون طلبوا أن تكون جمموعة وحيددون عددها فقبل أن يلتحقوا م  السائل :

  . ... الشيخ :

  . ... السائل :

ال، أن التدريب هناك قد ال يكون إسالميا قد ال يلتزم فيه األحكام الشرعية منها مثال احملافظة على أداء  الشيخ :

ا وحنو ذلك مما قد يعرتض سبيل املتمرنني يعين مثال يف بعض البالد كل من ينتمي إىل اجليش الصالة يف أوقا

  يفرضون عليه فرضا أن حيلق حليته وهذه ما أظنها من بشائر النصر لعلك فهمتين .

  نعم نعم بارك اهللا فيك . السائل :

كني هل فيه بعض املؤاخذات أم ال شيخ عندي سؤال آخر فيما خيص كتاب ابن القيم مدارج السال السائل :

ويقال أنكم تكلمتم فيه وقلتم أنه مسيتموه مدارج اهلالكني فهل هذا صحيح وهل هناك بعض املؤاخذات هلذا 

  الكتاب ؟

  أما بعض املؤاخذات فال خيلو األمر أما أين مسيته مبدراج اهلالكني فهذا زور مبني مسعتين . الشيخ :



  نعم . السائل :

  غريه ما عندك ؟ طيب الشيخ :

  يعين يا شيخ هل ميكنكم ذكر بعض مؤاخذات الكتاب هذا ؟ السائل :

  ما حيضرين إال أنه فيه عليه املسحة الصوفية . الشيخ :

  نعم . السائل :

شيخ هل صحيح أنه يعين ابن القيم رمحه اهللا أنه مر مبرحلتني مرحلة التصوف ومرحلة يعين التوبة اهلداية   السائل :

  ؟

  ال بد من هذا هو كذلك . خ :الشي

  . ...إذن ألف كتابه مدارج السالكني أثناء املرحلة األوىل أي  السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  بني املرحلتني مث املرحلة الثانية . السائل :

  هو هكذا ألف الكتاب قبل أن تتبني له احلقيقة أو املنهج السلفي . الشيخ :

  نعم  . السائل :

ؤال أخري هناك امرأة تريد أن تعمل عملية جراحية ولكن يشرتطون يعين هذه العملية تستلزم شيخ س السائل :

  منها أن تكشف عن شعرها فهل هي مضطرة ألن تعمل هذه العملية مع العلم أن هذه العملية هي ضرورية ؟

  وأين العملية من بدا ؟ الشيخ :

  هي يف عنقها . السائل :

  هي يف عنقها . الشيخ :

  نعم . ئل :السا

  والكشف عن شعرها مل ؟ الشيخ :

  لست أدري يقال إنه ضروي لست أدري . السائل :

حيب أن تدري فإن كان ضروريا وكانت العملية اجلراحية أيضا ضرورية جاز وإال فال إذا اختل أحد  الشيخ :

نقها فضال عن عنقها الشرطني مل جيز مبعىن إذا كانت العملية اجلراحية غري ضرورية مل جيز أن تكشف عن ع

وشعرها ، أما إن كانت العملية اجلراحية ضرورية وكان يكفي أن تكشف عن حمل العملية فال جيوز هلا أن تكشف 

عن شعرها ألن الضرورات تبيح احملظورات صحيح ولكنها تقدر أيضا بقدرها والعملية اجلراحية قلت إا إذا  



ثال عملية جتميل كما يقولون اليوم فال جيوز هذا إطالقا وعلى  كانت ضرورية فقد تكون غري ضرورية قد تكون م

كل حال اجلواب واضح لديك وعليك أن تتعرف عما إذا كان الكشف عن الشعر ضروري والعملية اجلراحية 

  ضرورية .

  نعم بارك اهللا فيك شيخ . السائل :

  وفيك بارك . الشيخ :

  السالم عليكم ورمحة اهللا . السائل :

  يكم السالم ورمحة اهللا وبركاته .وعل الشيخ :

  من باقي أفراد الشركة ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  ما تقصد بقى من باقي أفراد الشركة ؟  الشيخ :

كل موظف يف هذه الشركة يدفع كل شهر مبلغ كذا يسمونه ضمانا اجتماعيا حبيث إذا أصابته جائحة   السائل :

  راتب ألنه ما يستطيع يكمل معهم العمل كتقاعد. ؟ أو ما شابه ذلك من مرض أو هذا حيددون له

  مجيل هل أفهم من كالمك أن الواحد إذا اشتغل سنني . الشيخ :

  نعم . السائل :

  وما أصابته جائحة وكان دفع املبلغ املرقوم أعاله ما استفاد هو من املبلغ ؟! الشيخ :

  مصريه حيال على التقاعد بعد ستني عاما . السائل :

  ما الفرق بينه وبني ذاك الذي أصيب جبائحة كما قلت  الشيخ :

  هذاك عجل له املرض وذاك استمر يف شبابه حىت الستني عاما . السائل :

سؤايل يا أخي من حيث املقتطع ما الفرق بني هذا الذي أصيب جبائحة وبني ذاك الذي مل يصب  الشيخ :

  جبائحة ما طيلة سنوات العمل ما الفرق يف النتيجة ؟

  واهللا ما أعرف شيخنا ما قصدك ؟ سائل :ال

يا أخي أنا اشتغلت أنا وإياك يف الشركة عشر سنني واقتطعوا من معاشنا نسبة معينة مثلي ومثلك فاهم  الشيخ :

  إىل هنا .

  نعم شيخ . السائل :

  طيب أنا أصيبت جبائحة فأحالوين على التقاعد بعد عشر سنني .كويس . الشيخ :



  . نعم شيخنا السائل :

  أنت مل تصب جبائحة . الشيخ :

  نعم . السائل :

  طيب أنت من هذا االقتطاع ما الذي استفدته ؟ الشيخ :

  ما استفدت شيئا إال بعد الستني ما أستفيد اآلن . السائل :

  طيب أمسع اآلن قل ما استفدت شيئا أنا ما الذي استفدته جعل يل تقاعد .  الشيخ :

  نعم . السائل :

  صح . الشيخ :

  نعم . السائل :

  التقاعد هذا من أين أنا استفدته منك ومن أمثالك  الشيخ :

  صدقت شيخنا . السائل :

  طيب اهللا يهديك فاذن هذه مقامرة ال جتوز . الشيخ :

  مقامرة . السائل :

  جزاك اهللا خريا . الشيخ :

  لعلك فهمتين . الشيخ :

  فهمتك يا شيخنا . السائل :

  جزاك اهللا خريا . الشيخ :

  اهللا جيزيك اخلري أنت اهللا يبارك فيك . السائل :

  اهللا حيفظك . الشيخ :

ال تؤاخذنا شيخنا إذا يعين الواحد ألنه اآلن سألين واحد يف املسجد وقال واهللا  تسأل يل الشيخ ناصر  السائل :

  فقلت على العني والرأس  .

  يعطيك العافية . الشيخ :

  ليكماهللا جيزيك اخلري السالم ع السائل :

  وعليكم السالم الشيخ :

  لو كان موجودا ألحلتك إليه إن شاء اهللا . السائل :



  جزاك اهللا خريا . الشيخ :

  اهللا يبارك فيك . السائل :

  السالم عليكم . الشيخ :

  نعم . الشيخ :

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . السائل :

  . وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته الشيخ :

  كيف حالك يا شيخنا .  السائل :

  أهلني . الشيخ :

  أخباركم . السائل :

  كيف حالك .  الشيخ :

  اهللا يبارك فيكم . السائل :

  إن شاء اهللا طيب . الشيخ :

  احلمد هللا رب العاملني . السائل :

  ما عاد رأيناكم يف املسجد . الشيخ :

  واهللا ترانا إن شاء اهللا قريبا يا شيخ . السائل :

  عسى أن يكون ذلك . لشيخ :ا

  إن شاء اهللا لو تكرمتم علّي سؤال صغري السائل :

  تفضل . الشيخ :

  بالنسبة حلكم اللولب يا شيخ ؟ السائل :

اللولب هو نوع من العزل ،و خيتلف عن العزل أوال أردت أن أقول هو نوع من العزل والعزل جتري عليه  الشيخ :

خيتلف عن العزل من جهة أنه يتطلب أن  املرأة تكشف عن عورا ملن  عديد من األحكام الشرعية ، لكن هو

  يركب لولبها وخباصة إذا كان املركب رجال هذا حرام ال جيوز .

  نعم ، وإذا وضع ملدة معينة من الزمن كضرورة يف محل املرأة يعين هل جيوز وضعه مدة معينة مثال أم ؟ السائل :

أرجو أن تنتبه أن هذا الوضع يتقدمه ارتكاب حمرم وهو الكشف عن العورة فما أبدا ما نقول ملدة معينة  الشيخ :

  هي الضرورة اليت اضطر هذه املرأة وزوجها الرتكاب هذا احملرم ما فيه ضرورة .



  نعم . السائل :

  فهمتين ؟ الشيخ :

  فهمتك يا شيخ السائل :

  فاذن الشيخ :

اللولب حاصل فتسأل السائلة يعين العذر الذي هي  ولكن املقصود اآلن صار حاصل بالفعل وضع السائل :

  وضعته ذهب أو كما تدعي ؟ هل عليها إمث إذا بقي يعين أو شيء ما من هذا الوضع ؟

  يعين هي اآلن تريد يعين تسحبه ؟ الشيخ :

  نعم . ألن يف بقائه واهللا أعلم أنه فيه ضرر على الصحة . السائل :

  حينئذ الزم تعرض نفسها على طبيبة .طبعا هو من أول فيه ضرر ،  الشيخ :

  امرأة يعين نعم . السائل :

  أي نعم وال تعود إىل مثلها أبدا . الشيخ :

  بارك اهللا فيكم يا شيخ . السائل :

  وفيك بارك . الشيخ :

  جزاكم اهللا خريا . السائل :

  أهال وسهال . الشيخ :

  السالم عليكم . السائل :

   وبركاته .وعليكم السالم ورمحة اهللا الشيخ :

  اهلاتف يرن

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته . الشيخ :

  سعيد معك يا شيخ السائل :

  أهال وسهال كيف أنت .؟ الشيخ :

  كيف حالك يا شيخ ؟  السائل :

  كيف أمسيت ؟  الشيخ :

  خبري واحلمد هللا . السائل :



  عين ؟ ولعلك راض الشيخ :

  أي نعم . السائل :

  جزاك اهللا خريا . الشيخ :

  وإياك . السائل :

  لكن أنت جيب أن تتعلم أن الرياح جتري يف كثري من األحيان خبالف ما يشتهي املالح . الشيخ :

  نعم . السائل :

  ولذلك فما ينبغي أن تعتب على أخيك إذا أعتذر إليك . الشيخ :

  أي نعم . السائل :

  سيما وأنا أيضا يف طريق تقدمي االعتذار مرة أخرى  وال الشيخ :

  ال يا شيخ حنن الذين نعتذر . السائل :

عفوا واملسألة اآلن فيما فهمت منك ومن غريك ألن بعد أن اتصلت يب اتصلت يب امرأة وسألتها عنك  الشيخ :

  فقالت ال أعرفه فهل أنت ال تعرف امرأة دندنت حول ما أنت دندنت حوله ؟

  ال أعرفها . : السائل

فإذن عندكم حركة اآلن تشعرين بأن املسألة أخذت طورا جديدا والبد واحلالة هذه أن أجلس مع بعض  الشيخ :

إخواين الذين جيب علّي أن استشريهم وأن أذكر هلم ما تكون عندي من آثار الفتنة القائمة هناك واخلالفات 

أخرى علمية حمضة غري الفتنة القائمة فهاا وال تبايل أما إن   الناشبة بني املسلمني ولذلك فإذا كان عندك أسئلة

كنت تريد ما أردت مين باألمس واعتذرت لك بأنه كان عندي ضيوف فمع ذلك عتبت علّي فلذلك أخشى ما 

أخشى أن تعتب علّي مرة أخرى ألنه اآلن ما عندي ضيوف إال بعض إخواننا ومها اثنان وأحدمها هو أخونا أبو 

ليلى لكن عذري اآلن هو أنين بعد أن اتصلت يب واعتذرت وما قبلت عذري مث اتصلت يب تلك املرأة  أمحد أبو

فدندت حول ما دندنت أنت وبوضوح أكثر فقد تكون عندي أن املسألة ال بد يل من استشارة إخواين يف ذلك 

إن كان عندك سؤال آخر وأقول كما قلت لك يف األمس القريب هذا عذري والعذر عند كرام الناس مقبول . ف

  فتفضل به وإال فمعذرة إليك .

  جزاك اهللا خريا يا شيخ . السائل :

  وإياك . الشيخ :

  طيب شيخ أزيدك معلومات أنه بدأت تقع بعض االصطدامات ؟ السائل :



  يا أخي هذه عندي علم ا منذ ثالث ليال ! الشيخ :

  اليوم يف البلدة اليت أنا مقيم فيها . السائل :

  نعم . يخ :الش

خرج بعض اإلخوة قبل العصر أو قبيل العصر للذهاب لقرية أخرى ملساندة إخوام زعموا بتجمع  السائل :

  ومسرية فتصدت هلم احلرس الوطين وضربوهم بالقنابل املسيلة للدموع هذه املعلومة !

   " قد كان ما خفت أن يكون إنا هللا راجعون " الشيخ :

  إلضراب ألن هذه النتائج ستكون مريرة جدا نعم .لقد أنذرناهم  قبل وقوع ا

طيب يا شيخ انا قبلت عذرك جزاك اهللا خريا لكن مىت إن شاء تكون نتيجة هذه االستشارة مع بعض  السائل :

  اإلخوان وتكونون مهيئني للكالم يف هذا املوضوع حىت نتصل بكم إن شاء اهللا .

فنحن غدا جمتمعون لكن إذا كان اجلمع حاشدا فال نستطيع أن ال أدري مىت ، هذا يعود إىل التيسري  الشيخ :

نبحث يف مثل هذه القضايا ويوم االثنني يف عندنا اجتماع مع بعض من يدعون االعتزال وهكذا متشي األيام 

  وكما قلنا لك جتري الرياح مبا ال يشتهي املالح فلذلك ما نستطيع أن نعدك منذ هذه الساعة .

  فيه سؤال يا شيخ ؟نعم ، طيب  السائل :

  نعم . الشيخ :

ما حكم سرت املرأة عند دفنها يعين ادخلوا املرأة يف القرب بعض الناس جيعلون فوقها إزارا عندما يكون  السائل :

  الذين أدخلوها يف القرب  يسووا يف القرب فما حكم هذا العمل ؟ 

  اب  وإال كيف ؟ما فهمت الصورة يا أخي هذا اإلزار يعين يدفن يف الرت  الشيخ :

  ال . السائل :

  إذن ما املقصود به ؟ الشيخ :

يعين إذا أدخلوا املرأة يف القرب هناك مثال شخصان يدخالن معها إىل القرب لوضعها وهناك شخصان  السائل :

ى يقفان على حافة القرب أحدمها من قبل الرأس واآلخر من قبل الرجلني ميسكان باإلزار حىت ال يرى الواقفون عل

  شافة القرب املرأة ؟

  اآلن وضح السؤال يعين هذا املقصود أن ال يرى حجم عضو من أعضاء املرأة املكفنة بالكفن . الشيخ :

  نعم . السائل :

  أليس هذا هو الذي يبدو وهل هذا هو املفهوم عندكم وإال يقصد شيء آخر ؟ الشيخ :



  هو هذا . السائل :

  ذلك بأسا . فإذا كان هو هذا فال نرى يف الشيخ :

  نعم ، طيب . السائل :

  غريه . الشيخ :

  طيب بالنسبة للتنبيه بأن يقول اإلمام ؟ السائل :

ال ليس من الناحية لكن هل هناك حاجة أم ال فإن كان هناك حاجة هلذا التنبيه فال بأس به كأن تكون  الشيخ :

إىل هذا من أجل أن ال تفوم فضيلة الصالة اجلنازة مثال يف مكان ال يراه الداخلون إىل املسجد فيلفت نظرهم 

على اجلنازة أما إذا كانت اجلنازة واضحة يعين موضوعة جبانب الداخل للمسجد وكل من دخل املسجد وقع 

  بصره عليها فال داعي ملثل هذا التنبيه .

ص فأخونا هذا فيه إنسان له أخ يشتغل يف البنك الربوي و كل واحد منهما يسكن لوحده يف سكن خا السائل :

  الذي ال يشتغل يف البنك يتحرج من الذهاب إىل زيارة أخيه وهذا طبعا يقدم له الطعام فما حكم هذا الذهاب ؟

إذا كان هذ الذهاب ال يقرتن معه التذكري والنصح هلذا األخ الذي يعمل يف البنك فما ينبغي أن تكون  الشيخ :

آونة وأخرى يذكر أخاه فما فيه مانع واحلالة هذه أن يأكل من  مثل هذه املخالطة واملطاعمة أما إذا كان بني

  طعامه وأن يشرب من شرابه .

  يعين التذكري ال يكون كلما زاره ؟ السائل :

  ال وإمنا مراوحة . الشيخ :

  نعم . السائل :

 طيب يا شيخ بالنسبة إلنسان كان قد وضع  ماله يف بنك ربوي وصارت هناك أموال مما يسمى السائل :

  بالفائدة وهي ربا فماذا يفعل ا هذا املسلم بعد ما علم احلكم ؟

  ينفقها يف املرافق العامة . الشيخ :

  ال يرتكها ألصحاب البنوك . السائل :

  ال يرتكها ألصحاب البنوك وال ينفع ا شخصا بعينه ولو كان فقريا . الشيخ :

  ملاذا ؟ السائل :

  ألنه مال حرام . الشيخ :

  و مال حرام يا شيخ ليس لذاته بل لوصفه !ه السائل :



  واآلن ما أدري ما وراء هذه الفلسفة ؟ فهل لك أن تشرح يل ؟ الشيخ :

  نعم ، يعين قد يكون الشخص الذي سيعطيه املال حمتاجا إليه . السائل :

  ساحمك اهللا . الشيخ :

  هلذا املال . السائل :

  ساحمك اهللا . الشيخ :

  أمني . السائل :

وأنا حينما قلت لك ولو كان فقريا يعين فهمت فقريا غري حمتاج فما معىن إعادتك الكالم بلفظة قد  الشيخ :

  يكون حمتاجا بينما أكدت لك وقلت ولو كان فقريا .

  طيب . هناك شخص فعل هذا وأعطى ماال من مال الربا أعطاه امرأة فقرية فكيف يفعل اآلن ؟ السائل :

  عود إىل مثلها أبدا يتوب إىل اهللا وال ي الشيخ :

  يعين ال يطلبها منها ؟ السائل :

  ال . الشيخ :

  طيب . السائل :

  آخر سؤال يا شيخ . السائل :

  نعم . الشيخ :

هناك شخص كان يشتغل مع أخيه يف بيع املالبس لنفرض أن الكبري امسه زيد والصغري امسه عمرو فزيد  السائل :

 السلعة  إذا كان هناك عيب خيفيه وسط األثواب اليت ليس فيها عيب هذا الكبري كان يغش وحيلف كاذبا يعين يف

ويغش يف املعامالت وحيلف باهللا كاذبا لقد أعطي كذا عمرو اآلن بعد أن تاب وقد شاركه يف بعض أقول يف 

بعض هذه األعمال عمرو اآلن يريد أن يعرف هل يبقى معه يف هذا العمل أم خيرج علما أنه يشتغل معه مضاربة 

  زيد هو صاحب املال وعمرو الصغري هذا هو يعمل جبهده ؟ 

  مىت اكتشف عمرو الصغري غش زيد الكبري مىت اكتشف هذا ؟ الشيخ :

  هو اكتشف من زمان لكنه تاب قريبا . السائل :

  آه ، فإذا كان قد تاب قريبا فليقم بواجب نصحه لزيد . الشيخ :

  نعم . السائل :

حبكمة عن مثل هذا العمل كلما الحظ منه كذبا كلما الحظ منه غشا حىت يثور  وأن يردعه بكل وسيلة الشيخ :



زيد الكبري على عمرو الصغري وحينذاك فستقع الواقعة بينهما فإما أن يفصل زيد من الشراكة وأما إن حتمله وصرب 

  شاركة .عليه يف وعظه وإرشاده فريجى أن يستنصح فإن يئس عمرو فعليه أن يفصل املعاملة معه أو امل

طيب إذا انفصل هل هو يريد أن يطلب املال اآلن ألن عمرو هذا ال يأخذ راتبا وإمنا يعمل مع أخيه  السائل :

شقيقه ويأكالن معا يف البيت ويسكنان معا لكن لو حدث أن عمرو أراد أن ينفصل فرييد أن يطالب حبقه من 

  املال فهل يطالب ؟

دا يف عمله املخالف للشرع فبال شك هذا حقه أما إن كان شريكا معه يف إذا كان عمرا يعين ما شارك زي الشيخ :

املخالفة املذكورة فحينئذ حيتسب ذلك عند اهللا عز وجل إال أن يكون مضطرا فيأخذ من هذا املال الوسخ ما هو 

  حباجة إليه واآلخر خيرجه من حوزته على الطريقة املذكورة آنفا .

عين هو شاركه على كل حال يف بعض األمور يف بعض األحيان لكن ال يعلم طيب إذا كان ال يعلم ي السائل :

  العدد ؟

  هنا يعمل اجتهاد غلبة الظن ليس هنا أكثر من ذلك ! الشيخ :

  نعم ، طيب فيه سؤال آخر ؟ السائل :

  أين هذا صار آخر وذاك أخري كيف جيتمعان ! الشيخ :

  . ... السائل :

  تفضل . الشيخ :

  كيف .  السائل :

  تفضل . الشيخ :

بارك اهللا فيك ، عندنا نظام سحب الرخصة رخصة السياقة أو القيادة قيادة السيارة هناك املعلم الذي  السائل :

يدرس اإلنسان اللوحات ويدرسه كيفية قيادة السيارة نظريا وتطبيقيا مثال مبلغ ملدة شهر حىت يتدرب الذي املتعلم 

  ا املتعلم إىل املهندس .مث بعد شهر يأخذه هذ املعلم يأخذ هذ

  الفاحص . الشيخ :

وينظر هل يف خالل هذا الشهر تعلم أم ال فينظر يف امليدان قيادته للسيارة مث يسأله عن بعض اللوحات  السائل :

فإذا أجاب أعطاه رخصة السيارة السياقة لكن هناك بعض املعلمني يأيت إليه اإلنسان ويقول له يا معلم أنا ال أريد 

س ملدة شهر أعطيك املبلغ ألنين أعرف اللوحات وأعرف السياقة بعد شهر نلتقي عند املهندس وأركب أن أدر 

  السيارة وأسوق أمامه ويسألين عن بعض اللوحات بغري تدريس فما رأيكم يف هذ العمل ؟



حص العملي  رأي أن هذا املعلم جيب أن ميتحن هذا الذي ال يصرب على التمرن شهرا فإذا وجده بعد الف الشيخ :

كما لو كان متمرنا عنده ال مانع أن يتفق معه وإال فال أي ال ينبغي أن يغره املال وإمنا يكو مقتنعا فعال بصدق 

ذلك املتعلم وهذا الصدق ال يظهر للممرن املعلم إال بأن جيربه مرة أومرتني حىت يقتنع بأنه أهل لئن ميتحن عند 

  املهندس وإال يكون رشوة .

  . نعم السائل :

  أقول وإال يكون رشوة فهمتين . الشيخ :

  نعم نعم . السائل :

  غريه . الشيخ :

طيب لو أخذ مثال احلكومة جعلت مثال أربعة آالف دينار فهو ملا يتفق معه على أن ال يدخل التعليم  السائل :

  يعطيه أربعة آالف زائد ما يرتاضيان عليه فما حكم هذا املال ؟

  هذا خيرج عن السؤال السابق ؟ ما فهمت عليك هل الشيخ :

  هو هو . السائل :

  فإذن ! الشيخ :

  هنا قضية مال ! السائل :

  يا أخي املال أيضا يف القضية األوىل فيها مال . الشيخ :

  نعم لكن لكي يسمح له هذ املعلم بعدم الدراسة ملدة شهر املتعلم يعطيه ماال يرضيه به ؟ السائل :

  ك األول .يا أخي هذا هو سؤال الشيخ :

  نعم . السائل :

  هذا هو سؤالك األول وهو جوايب كما مسعت ! الشيخ :

أنا قصدي يا شيخ أن احلكومة جعلت مثال من أراد أن يتعلم ملدة شهر أن يدفع أربعة آالف دينار  السائل :

  مثال طيب .

  ملن يدفع ؟ الشيخ :

  آه . السائل :

  ملن يدفع ؟  الشيخ :

  يدفع للمعلم ؟ السائل :



يا أخي إن كان أربعة آالف وال ألف وإال مائة اهللا يهديك إيش الفرق قلنا ال جيوز أن يرشحه لالمتحان  الشيخ :

  لدى الدولة إال بعد أن ميتحنه هو مرة أو مرتني أو أكثر حىت يطمئن أنه صادق فيما يقول .

  نعم . السائل :

  إيش الفرق بني السؤال األول و األخري  ؟ الشيخ :

  خالص ما فيه فرق ! : السائل

  طيب غريه ؟ الشيخ :

  طيب جزاكم اهللا خريا يا شيخ . السائل :

  وإياك إن شاء اهللا . الشيخ :

  دعواتكم . السائل :

  موفقني لكل خري . الشيخ :

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته . الشيخ :

  . قراءته سورة الشمس والتكاثرصالة الشيخ و 


